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1 Inledning 
Detta dokument innehåller de rollbeskrivningar, för rollerna inom den 

förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte.  
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Rollbeskrivning 

Roll Infrastrukturansvarig 

Beskrivning Myndighet som är ansvarig för utveckling och förvaltning av 

infrastrukturen, där uppdrag ska framgå av författning. I ansvar och 

befogenhet ingår att samordna och leda arbetet för strategisk-, taktisk- 

och operativ styrning, samt att utse deltagare till dessa forum. Ska initiera 

utforskande utveckling i syfte att tillföra nya byggblock och nya 

grunddatadomäner.  

Ansvar   Ansvarar för utveckling och förvaltning av, i samverkan med 

aktörer inom, Infrastrukturen. 

 Ansvarar för att samordna arbetet inom Infrastrukturens 

samordningsforum 

 Följa upp och analysera status för pågående arbete, inom 

Infrastrukturen, och rapportera till regeringen, samt till strategiskt- 

och taktiskt samordningsforum 

 Ansvarar för att det finns etablerade arbetssätt i form av processer 

och rutiner 

 Ansvarar för att främja användning av infrastrukturen 

 Ansvarar för att följa upp att styrdokument inom infrastrukturen 
efterlevs 

 Ansvarar för att samverka med relevanta aktörer inom, och 

utanför, infrastrukturen 

Befogenhet  Att utse deltagande myndigheter till strategiskt- och taktiskt 

samordningsforum. 

 Att utse ansvarig myndighet för respektive kompetensområde  

 Att initiera utforskande utveckling inom Infrastrukturen och utse 

ansvarig myndighet 

 Att föreslå byggblocks- och grunddatadomänansvariga 

myndigheter 

 Att kvartalsvis följa upp byggblock, grunddatadomäner och 

kompetensområden kring status på pågående arbete 

 Att besluta om styrande dokument gällande Infrastrukturen 

 Att samordna arbetet med säkerhetsskydd och 

informationssäkerhet inom byggblocket 

 Besluta om arbetsformer, organisering och samverkan inom 

Infrastrukturen 
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Rollbeskrivning 

Roll Byggblocksansvarig 

 

Beskrivning Myndighet som är ansvarig för utveckling och förvaltning av tilldelat 

byggblock, där uppdrag ska framgå av författning. Byggblocksansvarig 

har ansvar och befogenheter kopplade till sitt byggblock. Rollen ska 

förhålla sig till den övergripande styrningen inom infrastrukturen men 

kan även utöva styrning inom sitt byggblock. Byggblocksansvarig 

samverkar med kompetensområden, andra byggblock och övriga 

relevanta aktörer. 

Ansvar   Ansvarar för att delta i den samverkan inom infrastrukturen som 
infrastrukturansvarig ålägger byggblocksansvarig 

 Ansvarar för att bereda underlag till strategiskt- och taktiskt 
samordningsforum 

 Ansvarar för att styrdokument inom infrastrukturen efterlevs 

 Ansvarar för att följa upp status för pågående arbete och 
rapportera till infrastrukturansvarig 

 Ansvara för att främja användning av byggblockets komponenter. 

 Ansvarar för att samverka med relevanta aktörer inom, och 

utanför, infrastrukturen 

 Ansvarar för att kommunicera, informera och ge support i frågor 
gällande byggblocket 

Befogenhet  Att besluta om utveckling och förvaltning för tilldelat byggblock 

 Att besluta om organisering och samverkan inom byggblocket 

 Att styra, leda och vara sammankallande för arbetet inom 
byggblocket 

 Att besluta om styrdokument för byggblocket, där mandat finns 
kan detta ske i form av föreskrifter. 

 Att teckna avtal för det egna byggblocket. 

 Att samordna arbetet med säkerhetsskydd och 
informationssäkerhet inom byggblocket 
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Rollbeskrivning 

Roll Grunddatadomänansvarig 

Beskrivning Myndighet som är ansvarig för utveckling och förvaltning av tilldelad 

grunddatadomän, där uppdrag ska framgå av författning. 

grunddatadomänansvarig har ansvar och befogenheter kopplade till sin 

grunddatadomän. Rollen ska förhålla sig till den övergripande styrningen 

inom infrastrukturen men kan även utöva styrning inom sin 

grunddatadomän. Grunddatadomänansvarig samverkar med 

kompetensområden, andra grunddatadomäner och övriga relevanta aktörer. 

Ansvar  Ansvarar för att delta i den samverkan inom infrastrukturen som 
infrastrukturansvarig ålägger grunddatadomänansvarig 

 Ansvarar för att bereda underlag till strategiskt- och taktiskt 
samordningsforum 

 Ansvarar för att styrdokument inom infrastrukturen efterlevs 

 Ansvarar för att följa upp status för pågående arbete och rapportera 
till infrastrukturansvarig 

 Ansvara för att främja användning av grunddatadomäns nationella 

grunddata 

 Att tillgängliggöra och tillhandahålla grunddatadomänens nationella 
grunddata, där det är rättsligt möjligt 

 Ansvarar för att samverka med relevanta aktörer inom, och utanför, 

infrastrukturen 

 Ansvarar för att kommunicera, informera och ge support i frågor 

gällande grunddatadomänen 

 Ansvarar för att publicera grafiska modeller, beskrivningar, 

specifikationer och övriga artefakter som åläggs, enligt ramverket 

för nationella grunddata. 

Befogenhet  Att besluta om utveckling och förvaltning för tilldelad 
grunddatadomän 

 Att besluta om organisering och samverkan inom grunddatadomän 

 Att styra, leda och vara sammankallande för arbetet inom 
grunddatadomänen 

 Att besluta om styrdokument för grunddatadomänen, där mandat 
finns kan detta ske i form av föreskrifter. 

 Att teckna avtal för den egna grunddatadomänen 

 Att samordna arbetet med säkerhetsskydd och 

informationssäkerhet inom grunddatadomänen 
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Rollbeskrivning 

Roll Grunddataproducent 

Beskrivning Grunddataproducenten är en myndighet eller annan offentlig aktör som 

producerar grunddata. Grunddataproducenten tillhandahåller nationella 

grunddata inom en eller flera grunddatadomäner.  

Ansvar   Ansvarar för att delta i utveckling och förvaltning 

grunddatadomänen 

 Ansvarar för att samverka med relevanta aktörer inom, och utanför, 

grunddatadomänen  

 Ansvarar för att styrdokument inom infrastrukturen efterlevs 

 Ansvarar för att följa upp status för pågående arbete och rapportera 
till grunddatadomänansvarig 

 Ansvarar för att tillgängliggöra och tillhandahålla 
grunddatadomänens nationella grunddata, där det är rättsligt möjligt 

 Ansvarar för att kommunicera, informera och ge support i frågor 

gällande grunddatadomänen 

 Ansvarar för att främja nyttjandet av användningen av nationella 

grunddata 

Befogenhet  
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Rollbeskrivning 

Roll Kompetensområdesansvarig 

Beskrivning Myndighet som är ansvarig för ett kompetensområde där uppdrag ges av 

infrastrukturansvarig. Ansvaret för att ge stöd till aktörer inom 

infrastrukturen på central och lokal nivå.  

Ansvar   Att leda och samordna arbetet inom kompetensområdet 

 Ansvarar för att bereda underlag till strategiskt- och taktiskt 
samordningsforum 

 Ansvarar för att styrdokument inom infrastrukturen efterlevs 

 Ansvarar för att följa upp status för pågående arbete och rapportera 
till infrastrukturansvarig 

 Att vara representant i tvärfunktionell kompetensgrupp 

 Ansvarar för att samverka med relevanta aktörer inom, och utanför, 

infrastrukturen 

 

Befogenhet  Att leda, vara samordnande och vara sammankallande för arbetet 
inom kompetensområdet 

 Att besluta om styrdokument inom kompetensområdets sakområde 
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